27.01.2020
Data wydarzenia: 22.10.2020 - 23.10.2020
Dimensions of Business Language and Culture / Wymiary Języka i Kultury
Biznesu
Typ wydarzenia: Konferencja
Miejscowość: Katowice
Organizatorzy: Wydział Humanistyczny UŚ

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w
drugiej edycji konferencji "Dimensions of Business Language and Culture / Wymiary
Języka i Kultury Biznesu" (DOBLAC 2020), która odbędzie się 22-23 października
2020 w Katowicach.

Celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca wyników badań w
zakresie szeroko rozumianej kultury i języka biznesu z punktu widzenia różnych
dyscyplin naukowych, zarówno językoznawstwa jak i kulturoznawstwa, socjologii,
psychologii oraz innych dziedzin zajmujących się taką tematyką. Tematem
przewodnim będą wartości, które wpływają na to, w jaki sposób osoby działające
w świecie biznesu komunikują się oraz na kształt biznesu.
Analiza powyższych problemów będzie obejmowała następujące zagadnienia:
● gatunki języka biznesu,
● werbalna, niewerbalna i parawerbalna komunikacja w biznesie,
● kulturowe oraz językowe aspekty kontraktów, spotkań, negocjacji, prezentacji
biznesowych, marketingu i reklamy,
● etyka w biznesie,
● biznes i stereotypy,
● typologia kultur,
● management,
● kulturowe i językowe aspekty public relations, rekrutacji i pracy w grupie,
● rola humoru w biznesie,
● biznes a religia,
● kultury korporacyjne,
● zarządzanie konfliktem w biznesie,
● szok kulturowy,
● dydaktyka języka biznesu.
Abstrakty opisujące temat prezentacji, liczące do 300 słów, należy wysyłać za
pośrednictwem formularza rejestracyjnego
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Biuletyn Polonistyczny
dostępnego na stronie konferencji https://doblacwebpageeng.wixsite.com/
doblac2020 w zakładce REJESTRACJA nie później niż do 15 maja 2020.
Każdy prelegent będzie miał 30 minut na wystąpienie (20 minut na prezentację i
10 minut na dyskusję).
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.
Językami konferencji są angielski i polski.
Wykładowcy plenarni:
Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. Václav Řeřicha, Palacký University Olomouc
Marta Hawkins, PhD, Associate Dean of London School of Science and Technology,
Elephant & Castle
dr Władysław Chłopicki, Uniwersytet Jagielloński

Adres: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), ul. Bankowa
11a, Katowice
Data zgłaszania prelegentów: 15.05.2020
Data zgłaszania uczestników: 15.05.2020
Opłata: 400 zł (udział z referatem), 300 zł (udział bez referatu)
Linki:
• https://doblacwebpageeng.wixsite.com/
Słowa kluczowe: język, biznes, marketing, komunikacja, DOBLAC
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